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לרפואהטפרובבתיבמכללותבאוניברטיטאות,

שמטרתןוממוקדות,קצרותטדנאותכיוםמופעלות

מתמקדזהמחקר . 3בהוראההמוריםתפקודאתלשפר

מתרחששחלקהלרפואה,בפקולטותהקליניתבהוראה
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במשךוצמוד,יומיומיהואוהטטודנטיםהמוריםביןהמגע

הוראהבגישותשימושוכוללביום,שעותשמונהלפחות

 .בטיטיותבהרצאותנעשיתהטטודנטיםהוראת .מגוונות

בנוכחות,הדרכהקבוצתייםדיוניםמתקיימיםכךעלנוטף

ביצועיעלמשובבמתןהמלווהאישיתוהדרכהחולים

במטפרמתרחשתבמחלקההקליניתההוראה . 4הטטודנט

 .שונותטטודנטיםלקבוצותמחזורים

במשוביםשהשתמשומחקריםמטפרעל-פי

דיווחוהוראהבטדנאותשהשתתפומורים , 5טובייקטיביים

בדקואחריםמחקרים .השתפרהשלהםההוראהיכולתכי

 .ראקלסע"שואהרפלהלטופקה ,ופוארךונוחלהדוהוחאשר ,צרונטענ 'דר . 1

 .לרסאקע"שהאופלרהטלפקוה,פואורךנוולחתוועצ :בוץמוברארות 'רד . 2

דירוגכגוןאובייקטיבים,במדדיםגםבהוראהשיפורומצאו

שלישירותותצפיות 6ההוראהאיכותאתהטטודנטים

המשתתפיםאחרזמןלאורךשעקבומחקרים .עמיתיםד

המורים,אותםשלבהוראההשיפורכימצאובטדנאות,

,8נשמר 6 . 

לרפואההטפרביתמוריכלמחויביםהאחרונותבשנתיים

אחתבטדנהלפחותלהשתתףאביב-תלבאוניברטיטת

לקידוםכתנאיגםנדרשתההשתתפות .ההוראהלשיפור

כלל :מטגרותלשתימיועדותהטדנאות .אקדמיולמינוי

קדם-קלינייםבמדעים(מוריםהטפרבביתהמורים

טדנההמבקשלחוגייעודיותוטדנאותקליניים)ורופאים

בביתהמועברותהקליניותהטדנאותמטרותייחודית.

מיומנויותהקנייתוכןההרצאה,דרכישיפורהןהטפר

בהדרכהאוקבוצתיבדיוןבקליניקה,טטודנטיםבהדרכת

כוללתהטדנהתוכניתלטטודנט.משובובמתןחולים,עם

בשימושהמשתתפיםתרגולבהם,והדיוןהעקרונותהצגת

 .תפקודםעללמשתתפיםמשובומתןהנרכשותבמיומנויות

פעילההוראהשלגישותמודגמותמהטדנאותבחלק

נעשהאוקודמות,טדנאותשעברובכיריםמוריםעל-ידי

מוריםעל-ידישהופקוהוראהשלוידאובצילומישימוש

המתארגנותבטדנאות .) role models (מצטייניםבכירים

בעולםלהוראההקשוריםנושאיםגםנדוניםחוגיבטיטעל

עלנוטף,וארגונולקוריקולוםוהקשוריםהחוגשלהתוכן

הנושאים.שאר

בשלחד-פעמית,מרוכזתבמתכונתנערכותהטדנאות

למטפרהחוליםבתיממחלקותרופאיםלשחררהקושי

יוםפניעלשעות-8כנמשכתטדנהכלמשך .פעמים

המשתתפיםהמוריםמורים. 22-15בהומשתתפיםארוך,

איכותמבחינתהטרוגניתאוכלוטייהמהוויםבטדנאות

התפקידבהוראה,המעורבותהלימוד,מקצועותההוראה,

במיוחדמכוונותהטדנאות .שצברוהקליניוהניטיון

נטלמוטלשכמםשעלהיותטיוטור,בתפקידילנושאים

המארגןהואהטיוטור .הטטודנטלהכשרתקריטיהוראה

ביחידהשהותהבעתהלומדתהקבוצהאתוהמדריך

זוטר,רופאהטיוטורבתפקידמשמשכללבדרך .הקלינית

שלמצומצםמטפרעם ,האקדמיהמטלולבתחילת

 .ניטיוןשנות
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לאכהעדאךמאוד,גבוהיםהיושהתקבלוהמשובים

 .זמןלאורךבהוראהלשיפורהטדנאותתרומתנבדקה



שליעילותןעלמחקריםשלזעוםמטפררקנמצאבטפרות

 • 5דומהבמתכונתקצרותטדנאות

הטדנהמשתתפישל(באחוזים)התפלגות : 1טבלה

בהוראהמעורבותםעל-פיהמחקרוקבוצת

שיפורמתקייםאםלהעריךהיאזועבודהמטרת

מחקר .הטדנהטיוםלאחרזמןלאורךבהוראה

ההערכה .קלינייםלמוריםבטדנאותמתמקדזה

ההוראהדירוגי-והואאובייקטיביבמדדנמדדה

טיוםלאחרשנההמוריםאתהטטודנטיםשל

 .הטדנה

המחקרקבןצתהסדנהמשתתפי Iבהןראהמעןרבןת

 25 ) 17% ( 43 ) 20% (מחלקהמנהלי

 59 ) 39% ( 77 ) 36% (טיוטורים

 65 ) 44% ( 96 ) 44% (זוטריםמורים

 149 ) 100% ( 216 ) 100% (טה"כ

e המחקראלות
על-ידימוערכתשהיאכפיבהוראה,שיפורחלהאם . 1

הטטודנטים?

לשיפורהקשוריםלמורה,השייכיםהמשתניםמהם . 2

ההוראה?באיכות

e יטות

משובעל-פינקבעההמוריםשלההוראהאיכות

הטטודנטיםכל .אובייקטיביכמדדההוראהעלהטטודנטים

בבתיהשוניםהקלינייםובמכוניםבמחלקותהלומדים

האחרוןבשבועההוראהעלמשובשאלוןממלאיםחולים,

שלההוראהאיכותאתומדרגיםקורטבכלללימודיהם

נמוכה"הערכה- 1ביןטולםעלקורטממוריאחדכל

"אינומשמעו 0דירוגמירבית"."הערכה- 4ועדביותר"

זה".במימדהמורהאתלהעריךרלוונטילאאויכול

אתרקכללזהמחקר .מימדיםבחמישהמוערכיםהמורים

המורהלתרומת"הערכהשהוא:הגלובלי""הפריטהיבט

ההוראהטיבלהערכתתקףנחשבזהמימד .להכשרתך"

 .המורהלקידוםבטיטבפקולטהומהווה 9אחרותבעבודות

הנחקריס

המדגםאןכלןסיית

שבהןקלינייםלמוריםטדנאות 14נערכובתשט"ד

 .בקליניקההמלמדיםהחוגיםממגווןמורים 216השתתפו

המהוויםזוטריםמוריםהיומהמשתתפים ) 44% ( 96

בעליהיוהשאר .בהוראההמעורבהמחלקהמצוותחלק

מנהלכגוןבהוראה,רבהמעורבותהמחייביםתפקידים

בכירתפקיד,בעליפרופטור)בדרגת(לרובהמחלקה

להםאשר ,טיוטוריםוכןחוגיםראשיכגון ,בהוראהאחר

המוריםמביןבמחלקה.היומיומיתבהוראהמרכזיתפקיד

רקבמחקרנכללו ,תשט"דבשנתבטדנאותשהשתתפו

בשתיהוערכו . 1 :קריטריוניםבשנישעמדוקלינייםמורים

לימדו . 2ואחריה);הטדנה(לפניותשט"התשט"גהשנים

בכל-טטודנטיםקבוצותשתי-מחזוריםשנילפחות

לפחותקיבלוהםכלומר,הנחקרות;השניםמשתיאחת

הערכות.ארבע

הטדנהקיוםלפניהטטודנטיםשנתנובהערכותהשתמשנו

לגביתשט"ה)(שנתולאחריהתשט"ג)הלימודים(משנת

 .המחקרשלהקריטריוניםבשנישעמדוהמורים, 149

אוכלוטייתלכללהרקעבמשתנידומההנחקרתהקבוצה

 .) 1טבלה(ראובטדנאותשהשתתפוהמורים

הביקןרתקבןצת

השתתפושלאמוריםכללהמורים 121בתביקורתקבוצת

קבוצתשלהרקעלנתוניבהתאמהנבחרואך ,בטדנאות

משתתפילימדושבהםהחוגיםמאותםהיוהםהניטוי:

בעליוהיובהוראהותקעל-פיגםהותאמוהם ,המחקר

נאטפוהביקורתמקבוצתהמוריםעלבהוראה.דומהמעמד

(תשט"גהשניםמאותןהטטודנטיםעל-ידיהערכהנתוני

ההוראהברמתהבדלהיהשלאלבדוקכדי .ותשט"ה)

הממוצעיםלגבי tמבחןערכנומראש,הקבוצותשתיבין

(לקבוצתהקבוצותלשתיתשט"ג)(משנתההתחלתיים

ביןההבדל .בהתאמה)-3.50ו 3.45הםוהניטויהביקורת

 .) t=0.45, p <. 05 (מובהקבלתינמצאהקבוצותשתי

תניס eהמ

חושבזהמשתנה-בהוראהשיפורהתלןי:המשתנה

בשנההמוריםאתהטטודנטיםהערכותשביןכהפרש

הטדנה.לפנישנההערכתםלביןהטדנהלאחר

תלןייםהבלתיהמשתנים

קבוצות:לשתיחולקוהמורים :בטדנה''השתתפות •

וקבוצתהטדנהמשתתפיאתשכללההמחקרקבוצת

 .בטדנההשתתפושלאמוריםובההביקורת,

הערכותעל-פינקבעהההוראהאיכותההוראה.''איכות •

קבוצותלשלושנחלקוהמוריםהמורים.אתהטטודנטים

לפריטבהקשרלגביהםהטטודנטיםהערכותעל-פי

(הערכהשיפורטעוניבטדנה:ההשתתפותלפניהגלובלי

והערכה ) 3.7עד 3.2 (ממוצעתהערכה ,)-3.2למתחת

עלמתבטטהאיכותמדרג .) 4וכוללעד 3.7 (גבוהה

עלוכןיותראופחותבגדלןשוותאלהשקבוצותכך

הקלינייםהמוריםהערכותשלשניםרבותההתפלגויות

הםהקלינייםהמוריםדירוגישמרביתכךעלהמצביעים

להערכותזוכיםמהמוריםשלישולפחותומעלה,-3.2מ

 .ומעלה-3.7מ

תוצאות

ההשתתפותבעקבותבהוראהשיפורחלאםלבדוקכדי

למורההקשוריםמשתניםאםלבררכדיוכןבטדנה

שונות(ניתוח ANOVAניתוחנערךזה,לשיפורתורמים

מראיםהממצאים .לעילשהוגדרוהמשתניםעםדו-כיווני)

ההוראהלשיפורהמובהקהגורםהיאבטדנהשההשתתפות

ההוראהשאיכותבקבוצהרקניכרהשיפור .) 2טבלה(ראו

היטבשלימדומורים .שיפורטעונתהייתההטדנהטרםבה

הכ Jכמיהמכככההאקדמיהמסכוכ 5הגובהעכ

r.:: 
r.:: 
י
 ::.r =ו-
י-
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באיכותבמקצתירדואף,וחלקםהשתפרולאמלכתחילה,

הוראתם.

ההוראה''איכותדירוגלפיההוראה'שיפור'דו-כיווני: ANOVAמבחןתוצאות : 2טבלה

בטדנה'ה'השתתפותוקבוצת

הבדקןרתקבןצתהמחקרקבןצת

 ).ת.ס('שיפוך'ממוצע N ).ת.ס('שיפוך'ממוצע Nההןראהאדכות

 ) 0.70 ( 0.41 38 ) 0.38 ( 0.66 51לממוצעמתחתהערכה

 ) 0.44 ( 0.20- 38 ) 0.25 ( 0.08 43ממוצעתהערכה

 ) 0.35 ( 0.28- 45 ) 0.36 ( 0.15- 55גבוהההערכה

 ) 0.59 ( 0.03- 121 ) 0.48 ( 0.20 149טה"כ

אפקט ; P<.OO,F = 17.51בטדנה''השתתפותאפקט

שניביןהאינטראקציה ; P<.OO,F = 76.61ההוראה''איכות

 P>.05, F=O . 79המשתנים

ודיוןסיכוס

שמטרתןמגוונותהתערבויותמתקיימותבארזבאקדמיה

ברםוממוקדות.קצרותטדנאותגםבהןההוראה,שיפור

המוריםלצורכימתייחטותולא"תפורות"אינןהןלרוב

ועוד,זאת .החוגאוהפקולטהשלהתוכןעולםעל-פי

אוהמורהשלהענייןבשלמתקיימתלרובבהןההשתתפות

באוניברטיטתלרפואההפקולטהגישת .החוגשלההמלצה

בטדנהלהשתתפותהמוריםכללאתלחייבהיאתל-אביב

אקדמי.לקידוםהתנאיםאחדהמהווהבהוראה,בטיטית

ההוראהלאטטרטגיותבהתאמהנבנוהטדנאותועוד,זאת

ובהןלרפואה,הטפרבביתהטטודנטיםבהכשרתהנהוגות

 • 6הקליניתההוראהלשיפורהטדנאות

10 

למשתתפים,הטדנאותתרומתנבדקהזהבמחקר

הטטודנטיםבהערכותבשיפורמתבטאתשהיאכפי

שהתקבלהההוראההערכתהושוותהההוראה.את

ובעליקליניים-מוריםקבוצותשתיבקרבמטטודנטים

משתתפיאתכללהאחתקבוצהדומה.וקליניהוראתירקע

ההשוואהתוצאותביקורת.לקבוצתשהושווהטדנאות

המוריםבקרבההוראהבאיכותמובהקשיפורעלמלמדות

מלכתחילה,שיפורטעונישהיובטדנה,שהשתתפו

 .הביקורתמקבוצתלמוריםבהשוואה

עםהןבהלימהנמצאתשקיבלנוהחיוביתהתוצאה

הטדנאותבתוםהמשתתפיםשלהטובייקטיביתההרגשה

המקייםבקנדהלרפואהטפרבביתמחקרתוצאותעםוהן

 • 6לשלנוהדומיםמטרהומתוךבמתכונתטדנאות

הואלשיפורהתורמיםהגורמיםאחדכילנונראה

והרלוונטיותהמוריםלצורכיהמתאימותטדנאות"תפירת"

תרגוליםביצועוכןבקליניקה,בהדרכהשכיחיםלמצבים

הביצועעלמשובוקבלתהמשתתפיםעל-ידימרובים

 •הטדנהיוםבמהלךומהקבוצהמהמנחה
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